
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΜΕΘ 

Άρθρο 1
ο
 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Το ΣΜΕΘ (Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης) ιδρύει Τράπεζα Αίματος στο Νοσοκομείο 

ΑΧΕΠΑ με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος του ΣΜΕΘ». 

Άρθρο 2
ο
 : ΣΚΟΠΟΣ         

Ο  σκοπός της τράπεζας αίματος είναι: 

Α). Η δημιουργία παρακαταθήκης/τράπεζας αίματος για τις ανάγκες πρωτίστως των μελών της. 

Β) Η παροχή βοήθειας στα μέλη της για ανεύρεση αίματος, όταν η   εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή από το 

απόθεμα αίματος της Τράπεζας. 

Γ)  Η ανάπτυξη πνεύματος και δομών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και εθελοντικής προσφοράς στο 

συλλογικό χώρο,  στο κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Σωματείου, αλλά και γενικότερα μέσα στους 

εργαζόμενους, ανεξάρτητα από ειδικότητες, επαγγέλματα, μόρφωση, θρησκεία, εθνικότητα, καταγωγή κλπ. 

Δ) Στην ίδια τράπεζα δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ. λ. π.. 

Άρθρο 3
ο
 : ΜΕΛΗ 

Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.  

Μέλη μπορούν να γίνουν (α)όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου, (β)οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του 

χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, (γ)οι συνάδελφοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες οπουδήποτε και αν 

εργάζονται, είτε είναι μέλη άλλων Σωματείων είτε όχι, (δ)άνεργοι/ες, νέες και νέοι, (ε)συγγενείς, φίλοι ή 

συνάδελφοι όλων των παραπάνω, καθώς και (στ)όσες/όσοι το επιθυμούν και συμφωνούν με τον κανονισμό 

αυτό, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, 

Τα τακτικά και τα μη τακτικά μέλη της τράπεζας αίματος εγγράφονται σαν τέτοια (στο μητρώο μελών της 

τράπεζας) με μια αίτησή τους, προς την τράπεζα αίματος και τον/την  ή τους/τις υπεύθυνους διαχειριστές, η 

οποία περιλαμβάνει: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Τακτικά μέλη της τράπεζας αίματος είναι ή ονομάζονται αυτά που έχουν δώσει αίμα στην Τράπεζά μας 

τουλάχιστον μία φορά και προσέρχονται σε τουλάχιστον μια αιμοδοσία κατά την διάρκεια του κάθε 

ημερολογιακού έτους .  

Μη τακτικά μέλη της τράπεζας αίματος είναι ή ονομάζονται αυτά που έχουν δώσει αίμα στην Τράπεζά μας 

μόνο μία φορά ή που δεν προσέρχονται τακτικά, δηλαδή σε τουλάχιστον μια αιμοδοσία κατά την διάρκεια 

του ημερολογιακού έτους .  

Η τράπεζα αίματος δέχεται προσφορά αίματος από φίλους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο 

μελών της τράπεζας, αρκεί να το δηλώνουν κατά την αιμοδοσία. 

 Άρθρο 4
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 Οι τακτικοί αιμοδότες (α) όταν πρόκειται για δικές τους ανάγκες, έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων 

αίματος και (β)όταν πρόκειται για ανάγκες συγγενών Α’ βαθμού (σύζυγο, παιδιά, αδέλφια και γονείς), για 

κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν διπλάσιο αριθμό μονάδων. 



Οι μη τακτικοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν (α)έχουν διπλάσια κάλυψη, όταν 

πρόκειται για δικές τους ανάγκες και ταυτόχρονα (β)κατοχυρώνουν για τους συγγενείς τους (Α’ βαθμού) 

ίσες μονάδες αίματος με αυτές που έχουν προσφέρει.  

 Οι αιμοδότες ( τακτικοί και μη τακτικοί) όταν λόγω ασθενείας ή ορίου ηλικίας  δεν μπορούν να δώσουν 

αίμα, διατηρούν τα δικαιώματά τους, αφού πρώτα προσκομίσουν στον ή στους υπεύθυνους διαχείρισης 

βεβαίωση νοσοκομείου (ή άλλη ισοδύναμη), σχετική με την κατάστασή τους. 

Κάθε μέλος της Τράπεζας δικαιούται να εγγράψει στην ατομική του καρτέλα ως αιμοδότη συγγενικό του 

πρόσωπο, αντί για αυτόν. Επίσης ο οποιοσδήποτε αιμοδότης της τράπεζας αίματος μπορεί να κατοχυρώσει 

κάποια ή κάποιες από τις αιμοδοσίες του/της σε όποια ατομική καρτέλα, όποιου άλλου μέλους της τράπεζάς 

μας, αρκεί να το δηλώσει. 

 Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω δικαιώματα ισχύουν με τη προϋπόθεση να υπάρχουν επαρκή αποθέματα 

αίματος.  

Οι  μη τακτικοί  αιμοδότες που εξυπηρετήθηκαν, δηλαδή χρησιμοποίησαν ποσότητα αίματος, αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να επιστρέψουν  την ποσότητα αίματος που πήραν  μέσα σε χρονικό διάστημα αντίστοιχο της 
ποσότητας που χρησιμοποίησαν  και των ρυθμών αιμοδοσίας.  Η  περίπτωση της μη αναπλήρωσης της 
χορηγηθείσας ποσότητας σημαίνει αυτόματα αποκλεισμό από ικανοποίηση κάθε επόμενου αιτήματος. 

Η αμέσως παραπάνω δέσμευση προς άμεση αποκατάσταση της χορηγούμενης ποσότητας αίματος, από τη 

τράπεζα αίματος,  καθώς και η συνέπεια της μη αναπλήρωσής της, ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση 

χορήγησης προς μη τακτικό αιμοδότη της τράπεζας, που πιθανόν να αποφασιστεί από τον/την διαχειριστή, 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο αν το επιτρέπουν τα αποθέματα.  

Οι όποιοι αιμοδότες της τράπεζας αίματος ή προς αυτή, θα πρέπει για την αιμοδοσία και κατά την 

αιμοδοσία να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του 

κέντρου ή του τμήματος αιμοδοσίας, μιας και αυτοί είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαδικασία της 

αιμοδοσίας.  

 Άρθρο 5
ο
 :  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Οποιοδήποτε τακτικό ή μη τακτικό μέλος της τράπεζας αίματος του ΣΜΕΘ, δύναται να αποχωρήσει 

οικειοθελώς από την Τράπεζα Αίματος μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησής του, προς τον διαχειριστή 

της τράπεζας, προς το ΔΣ του Σωματείου ή προς τη Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΘ. Το αποθεματικό των 

φιαλών αίματος που υπάρχουν στην προσωπική του καρτέλα, παραμένει στην τράπεζα.  

Διαγραφή μέλους της τράπεζας αίματος μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΜΕΘ – η οποία 

επικυρώνεται και από ΓΣ – και μετά από εισήγηση του ή των διαχειριστών της τράπεζας αίματος. Η 

διαγραφή αφορά αποκλειστικά μη τακτικά μέλη και μόνο αν (α)έχουν εξαντλήσει το προσωπικό τους 

απόθεμα και (β)εξακολουθούν επί μακρόν να μη καταθέτουν αίμα στην τράπεζα αίματος. 

Άρση της διαγραφής επιτυγχάνεται, αυτοδίκαια, με την εκ νέου προσφορά αίματος από το συγκεκριμένο 

μέλος.  

Δεν διαγράφεται σε καμία περίπτωση, οποιοδήποτε μέλος της Τράπεζας Αίματος που λόγω ασθενείας 

(προσωρινής ή μόνιμης) ή ορίου ηλικίας  δεν μπορεί να δώσει αίμα. 

Άρθρο 6
ο
 :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Τη διαχείριση της Τράπεζας Αίματος την έχει ο συνάδελφος και ιδρυτικό μέλος του ΣΜΕΘ, Λάχανης 

Τηλέμαχος του Κωνσταντίνου, με απόφαση του  ΔΣ του Σωματείου. Με απόφαση του ΔΣ του ΣΜΕΘ θα 

οριστούν ακόμη 2 υπεύθυνοι/διαχειριστές, αναπληρωματικοί ή αντικαταστάτες του συναδέλφου.  



Οι υπεύθυνοι/διαχειριστές της τράπεζας αίματος, από κοινού αλλά και ο κάθε ένας χωριστά φροντίζουν για 

την εύρυθμη, συνεχή και χωρίς προβλήματα ή κενά λειτουργία της τράπεζας και είναι (οι διαχειριστές) υπό 

τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία των οργάνων του ΣΜΕΘ.  

Άρθρο 7
ο
 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Ο διαχειριστής της τράπεζας και οι αναπληρωματικοί ή οι αντικαταστάτες του/της, φροντίζει και 

φροντίζουν από κοινού αλλά και ο κάθε ένας χωριστά για τα παρακάτω: 

Α) Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος. 

Β)  Την έγκριση διάθεσης αίματος στους δικαιούχους, αλλά και την εξέταση της δυνατότητας διάθεσης 

αίματος (αν το επιτρέπουν τα αποθέματα) σε μη μέλη της τράπεζας αίματος. 

Γ)  Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας. 

Δ)  Την τήρηση μητρώου μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους. 

Ε)  Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών 

δελτίων. 

Ζ)  Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας. 

Η)Την οργάνωση διαλέξεων για την ενημέρωση των μελών. 

Άρθρο 8
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού αποφασίζεται από την Γ.Σ των μελών του ΣΜΕΘ, σύμφωνα με 

το καταστατικό του. Σε περίπτωση διάλυσης-παύσης λειτουργίας του Σωματείου, η οποία αποφασίζεται από 

τα μέλη του, θα πρέπει να αποφασιστεί και η τύχη της τράπεζας αίματος.  

Σε περίπτωση διάλυσης της τράπεζας, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση άτακτης παύσης της 

λειτουργίας του ΣΜΕΘ, τα αποθέματα αίματος, παραμένουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 

Άρθρο 9
ο
 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο  κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕΘ, στα πλαίσια του καταστατικού, 

των σκοπών και των αποφάσεων του Σωματείου, στα πλαίσια της εργατικής και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, στις 23-10-2012.  

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γ.Σ. των μελών του ΣΜΕΘ.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-10-2012 


